
www.wijk-koningshof.nl    

 



2 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het 
wijkblad verschijnt in principe vier keer 
per jaar in een oplage van ± 1100 
exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
info@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck en Angelique Sorensen  
wijkblad@wijk-koningshof.nl  
  
Postadres redactie 
Soestburg 9, 2641 MR Pijnacker 
 
Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl  
 
Disclaimer 
Het wijkblad besteedt de grootst moge-
lijke aandacht aan de juistheid van 
informatie. Fouten zijn echter niet vol-
ledig uit te sluiten. 
 
Druk en afwerking 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Verspreiding 
Marnix de Goede en Erik de Zeeuw 
 
Contributie 
De contributie in 2010 bedraagt 7 euro  
per huishouden. Lid worden kan door 
aanmelding bij de secretaris, waarna 
men t.z.t. een acceptgiro zal ontvan-
gen.  
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 
Voorzitter:  
Harry Junggeburt (369 86 63) 
junggeburt@planet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan(3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 
Giro Nr 3531985 
Secretaris:  
Erik de Goede (369 72 40) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 
Redactie en advertenties wijk-
blad 
Leo Donck (06 510 89 718) 
Angelique Sorensen 
Internetsite 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wilco Kronshorst (015 2144648) 
Vacature 
wijkblad@wijk-koningshof.nl 
webmaster@wijk-koningshof.nl 
Werkgroep Jeugd 
Esther de Ruiter  (06 49687746) 
Sylvia Donck       (06 20372954) 
Werkgroep wijkontwikkeling en 
milieu 
Marijke de Wit (369 41 83) 
wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl 
marijke-dewit@planet.nl 
Werkgroep Sport & Spel 
Martin van der Helm (364  03 98) 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
sport&spel@wijk-koningshof.nl 
Materiaalbeheer (369 66 05) 
open: ma, wo en vr.  
van 20.00 - 21.30. 
Leo Donck (06 510 89 718) 
Dirk van Reenen (06 407 89 210) 
Magazijn (015369 66 05)  
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
donck@scarlet.nl 
PC-contact 
Kees van Luttervelt (369 43 11) 
pc-contact@wijk-koningshof.nl 
c.a.vanluttervelt@kabelfoon.nl 
Woningen 
Vacature  

Advertentietarieven per jaar 
= 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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Voorwoord 

Voorwoord 

Alweer het laatste wijkblad van dit jaar. Reden voor een terugblik op 
een verenigingsjaar met weinig bijzonderheden. Of toch wel? Er is de-
finitieve duidelijkheid over de toekomst van de verlengde Europalaan: 
die blijft behouden voor langzaam verkeer, met dank aan de mensen 
die zich daarvoor hebben ingezet en de gemeente hebben weten te 
overtuigen. Onze woonomgeving zal met de bouw van Keizershof en 
in de toekomst Tuindershof toch wel veranderen. Het vinden van een  
bevredigende oplossing voor het doorgaand fietsverkeer heeft ook de 
nodige tijd gekost. Binnen de gegeven mogelijkheden tekent zich een 
redelijke oplossing af. De rioleringswerkzaamheden aan zijde van de 
Delflanddreef naderen met de herinrichting van deze weg na de winter 
hun einde. Dat betekent dat volgend jaar de kant van de Rivierenlaan 
op de schop zal gaan. Wij doen er in goed overleg met de gemeente 
alles aan om daarbij gebruik te maken van de ervaringen die opge-
daan zijn bij de Delflanddreef en omgeving.  
Dit jaar geen wijkfeest en geen Halloween, maar wel weer een ge-
slaagd volleybaltoernooi en de Koningshof-trimloop. De 20ste trimloop 
alweer, die ondanks de late aankondiging toch weet voldoende deel-
nemers wist te trekken.  
Materiaalbeheer toonde aan dat er nog steeds behoefte is aan het le-
nen van gereedschappen en ook de uitleen van spelen ging dit jaar 
weer goed. Er is door de vrijwilligers in ons magazijn hard gewerkt 
aan nieuwe en het opknappen van oude spelen.  
Voor veel mensen met zinken dakgoten goed nieuws. Lees elders in 
dit blad over de afspraken die wij hierover konden maken die veel ei-
genaren het nodige geld kunnen besparen.. Maar al met al hebben wij 
nog altijd een wijk waarin wij prettig kunnen wonen en waarin men-
sen het ook nog leuk vinden om samen wat te organiseren. Zo nemen 
de straatfeesten weer toe in populariteit. 
Vooruitkijkend naar volgend jaar staat er ook nogal wat te gebeuren: 
fietspuzzeltocht en, volleybaltoernooi in het voorjaar, een groot kin-
derfeest in de zomer, de trimloop in september en misschien weer 
Halloween in de herfst. Maar wij beginnen natuurlijk op 30 januari 
met onze nieuwjaarsbijeenkomst! Ik hoop veel van jullie daar te zien 
om het glas te heffen en in afwachting daarvan wens ik jullie allemaal, 
groot en klein, goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling en 
vooral voor hen die het in deze tijden om allerlei redenen moeilijk 
hebben.  
 
Harry Junggeburt 
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Stationsstraat 32 

2641 GM Pijnacker 
015-3697376 

 
 Een rustpuntje in het dorp. 

Kom eens kijken naar het ruime 
assortiment van Oberon. 

Voedingssupplementen, homeo-
pathie, 
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Van de redactie 

Dit is alweer het laatste boekje van het jaar. 
Wij hebben met veel zorg, aandacht en plezier het boekje voor u ge-
maakt. 
Er zijn een aantal interessante onderwerpen besproken en u bent 
goed geïnformeerd over het wel en wee in onze wijk. 
Onze goede collega Jos Verbeek is verhuisd en daarom hebben wij in 
de loop van dit jaar helaas afscheid van hem moeten nemen.  
Jos, namens ons allen hartelijk bedankt voor je onwijze inzet de afge-
lopen jaren!! 
Derhalve liet Jos dus een lege plek achter, deze is inmiddels opgevuld 
door Angelique Sorensen 
 

Wij gaan onze uiterste best doen om het komende jaar weer spette-
rende onderwerpen te bespreken in de nieuwe uitgaven van ons wijk-
blad. 
 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw-
jaar. 
 

 De redactie 
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Nieuwjaarsreceptie 

Het oude jaar hebben wij nog niet uitgeluid, of wij denken al na over 
de start van het nieuwe. “Noteer maar alvast in je agenda”, zei ik te-
gen mijn vrouw: zaterdagmiddag 30 januari van 15:00 tot 

17:00 uur in het sportcafé van Het Baken is de nieuwjaarsreceptie 
van de Bewonersvereniging Koningshof. Gewoon, gezellig wat keuve-
len en drinken en de laatste nieuwtjes horen over Koningshof. Mis-
schien is er zelfs al een kandidaat voorzitter. Trouwens, dit jaar is er 
voor het eerst voor (levende) muziek gezorgd: twee mensen uit de 
eigen wijk komen het geheel wat opvrolijken. En waarschijnlijk wordt 
er ook iets voor de kinderen georganiseerd. Dan zetten we een aantal 
spellen van ons materiaalbeheer en wat speelgoed in een zaaltje en 
dan kan de jeugd z’n gang gaan. De ouders moeten dan zelf wel toe-
zicht houden, maar misschien kunnen we “kinderoppas” regelen. Wij 
zien jullie dus graag op 30 januari in Het Baken! 
 
 Namens het bestuur, 
 Harry Junggeburt 
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Vervanging zinken dakgoten in Koningshof  

Met drie personen hebben wij de binnengekomen offertes kritisch be-
keken. 
Vier bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan, hebben 
een offerte uitgebracht. Uiteindelijk was de keuze best moeilijk, 
omdat het bedrijf dat het gunstigste aanbod deed niet uit Pijnacker 
komt. 
Na alles nog eens te hebben gewikt en gewogen, is besloten om in 
zee te gaan met “Van Eijk Ambachtelijke Daken” uit Den Haag. Dit 
bedrijf rekent een bedrag per woning dat globaal overeenkomt met 
twee andere bedrijven. Daartegenover staat een prijskorting van ca 
30% bij vijftig opdrachten, die de andere bedrijven niet hebben gebo-
den. 
De hoogste aanbieder was zelfs meer dan twee maal zo duur dan 
de laagste. Meer informatie over Van Eijk Ambachtelijke Daken vindt 
u op http://www.ericvaneijk.nl/ 
Dit bedrijf zal aan de leden die interesse hebben getoond 
een maatwerkofferte uitbrengen voor hun eigen huis. Iedereen dient 
zelf opdracht te geven om de afgesproken werkzaamheden uit te voe-
ren. 
Gezien de leeftijd van onze woningen zullen in de regel de dakgoten 
vervangen worden en in een aantal gevallen ook de loketten (dat zijn 
de loden slabben langs de schoorstenen en versprongen gevels 
die in de voegen ingemetseld zijn). 
Nu is het zo dat bij niet alle huizen de urgentie voor vervangen even 
groot is. In sommige gevallen kan vervanging worden uitgesteld en 
kan worden volstaan met beperkter onderhoud. Wij zijn echter van 
mening dat de prijs die wij nu hebben bedongen zodanig is dat het al 
snel de moeite loont om het werk volledig te laten uitvoeren. Daar is 
natuurlijk iedereen vrij in. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden 
in maart 2010 zullen beginnen. In spoedgevallen kunt u rechtstreeks 
zelf contact opnemen met het bedrijf.  
Op dit moment hebben 55 mensen te kennen gegeven geïnteresseerd 
te zijn. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan dat alsnog. 
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de korting is dat 

u lidbent en uiterlijk 31 december 2009 de contributie over 

2009 heeft betaald. 

Een andere voorwaarde is dat u uiterlijk 1 februari te kennen 

heeft gegeven dat u een offerte wilt hebben onder de voor-

waarden diehierboven beschreven zijn. U kunt dit doen door 

een e-mail te sturennaar secretariaat@wijk-koningshof.nl. 

Theo Termoshuizen, Peter Soeterbroek en Harry Junggeburt 
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Herinrichting; afronding fase 3 

De speelterreinen zijn aangelegd en zien er naar onze mening goed 
uit. De keuze van de speeltoestellen is tot stand gekomen in overleg 
met een aantal bewoners, maar helaas kon niet aan alle wensen wor-
den voldaan. Met de beplanting is de gemeente op het moment van 
het schrijven van dit stukje volop bezig. Wat betreft de bestrating zijn 
de eerste kuilen in het wegdek inmiddels ook al zichtbaar. Onder an-
dere is dit laatste voor ons reden om binnenkort met de betrokken 
ambtenaren van de gemeente een afsluitende ronde door de wijk te 
lopen. Hierbij maken wij ook onze wens kenbaar om op sommige plek-
ken tussen de lage struiken wat hogere struiken en/of boompjes te 
planten. Deze zijn niet voorzien, maar wij hopen dat de gemeente ons 
goed gezind zal zijn. In de ronde betrekken wij eveneens fase 1 en 2 
(beplanting, omrandingen groen, stoepranden e.d.). Verder heeft de 
gemeente inmiddels toegezegd ernaar te streven ondergrondse glas-
containers te plaatsen. Dit op uitdrukkelijk verzoek van een aantal om-
wonenden en de bewonersvereniging. 
 

Paul van Winden en Marijke de Wit 

Hompage gemeente 

Op de homepage van onze gemeente (zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl) of via onze eigen website www.wijk-konigshof.nl kunt u 
rechtstreeks doorklikken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vra-
gen, verzoeken en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, 
speelterreinen, overlast, schades, vernielingen etc. doorgeven aan de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente meldingen (er is sprake 
van direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk han-
delen echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de sto-
ringsdienst, tel: 015 - 3692281. U kunt na de toon uw bericht in-
spreken. U wordt dan teruggebeld. Het is onze ervaring dat het Meld-
punt wijkbeheer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 

Jammer 

Onze penningmeester heeft er alles aan gedaan om het betaalgedrag 
van de leden wat te verbeteren. Jammer dat veel mensen hierin toch 
nalatig zijn. Dat brengt erg veel extra werk mee dat Wim Langelaan 
ook in zijn vrije tijd moet zien te doen en extra kosten die van uw 
contributie worden betaald. Mensen doe toch niet moeilijk om die € 7 
op tijd te betalen! Op de 600 betalende leden hebben er 100 een her-
innering nodig gehad. 
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29e Koningshof Volleybaltoernooi  

Inschrijfformulier Koningshof volleybaltoernooi  

Teamnaam  

Contactpersoon  

Adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Goede voornemens voor 2010? Zin om misschien net als voorgaande 
jaren weer mee te doen met ons 29e Volleybaltoernooi? Dat kan alle-
maal op zondag 21 maart 2010. Het doel van het toernooi is om in 
een gezellige sfeer volleybal te spelen, waarbij sportiviteit en gezellig-
heid voorop staan. Na vele jaren min of meer dezelfde bezetting deed 
vorig jaar weer een nieuw team mee. Het zou aardig zijn als naast de 
Bergse Maatjes ook dit jaar weer een aanvulling komt met één of 
meer “verse ploegen”.  
Natuurlijk is het niet erg dat de beker vorig jaar naar Klapwijk ging, 
maar het is wel zo leuk om de wisselbeker dit jaar weer in Koningshof 
te houden. Hoewel, de gezelligheid blijft bij dit inmiddels ook al tradi-
tionele toernooi natuurlijk voorop staan, ook buiten de velden. 
 

Dus noteer en reserveer in je nieuwe agenda voor 2010: 

21 maart sporthal Het Baken: 29e Koningshof Volleybaltoer-

Tijd genoeg dus om een team en een supportersclub te organise-
ren.Het programma en bijbehorende overige informatie wordt onge-
veer een week van tevoren rondgestuurd. De eerste wedstrijden be-
ginnen om 10.30 uur en de grote finale eindigt om 16.30 uur, zodat 
om 17.00 uur de prijsuitreiking zal kunnen plaatsvinden (tijden bij 
benadering).Voor vragen en aanmelding graag even contact opnemen 
met: 

 Wim van Wijk,  Bergse Maas 39, tel (015) 369 76 26 

 E-mail : wjvanwijk@kabelfoon.nl 

 Tot 14 maart loopt de inschrijving. Graag tot ziens op 21 maart 
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30 jaar Knabbel en Babbel 

In de week van 5 november 2009 is het dertig jarig bestaan van de 
overblijf Knabbel en Babbel groots gevierd. Voor de jeugd waren er de 
hele week activiteiten, waaraan de werkgroep jeugd van de Bewo-
nersvereniging Koningshof ook haar steentje heeft bijgedragen. Het 
feest begon met Oud Hollandse Spelen, zoals koekhappen. Op maan-
dag een toneelstuk en op dinsdag werden er met alle drie de scholen 
(De Vlinderboom, de Tweemaster en de Johannesschool) ballonnen 
opgelaten. Alle kinderen lieten in vele kleuren de ballonnen op! Daar-
na zijn de prijswinnaars van de kleurplaten bekend gemaakt en kre-
gen alle kids een traktatie. Op vrijdag 6 november konden alle kinde-
ren lekker dansen tijdens een disco. Kortom een fantastische week 
met veel leuke activiteiten en op naar het volgende lustrum voor zo-
wel Knabbel en Babbel als de bewonersvereniging Koningshof! 
 
 
 Namens de afdeling jeugd, 
 
 Esther de Ruiter 
 Sylvia Donck 
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Bloemetjespannenkoeken 

Vandaag, dacht de prinses, ga ik pannenkoeken bakken. Ze wist pre-
cies hoe dat moest. Eerst moest je beslag maken van eieren, bloem 
en melk. Dat moet je heel goed door elkaar roeren en dan moet je dat 
bakken in een pannenkoekenpan. De prinses pakte een kom om het 
beslag in te maken. Ze maakte alle keukenkastjes open, op zoek naar 
een geschikte kom. Daar zag ze hem, een gouden schaal waar haar 
hoofd wel twee keer in paste. Die moest groot genoeg zijn. 
 

Ze zette de schaal op het aanrecht, pakte twee eieren en deed ze in 
de schaal. Met een gouden garde sloeg ze die kapot en roerde ze in 
stukken. Nu liep ze met de schaal naar de hofkoe en vroeg haar melk 
in de schaal te doen. De koe was echter niet zo hoffelijk als zij hoorde 
te zijn en keek de prinses al herkauwend aan. Achter de koe zag de 
prinses wel een melkbus staan. Daarin zat de melk. Ze maakte van 
haar handen een kommetje en schepte melk van de bus in haar 
schaal. Nu nog bloem. 
 

De prinses liep naar de bloementuin en plukte alle bloemetjes af. Dat 
was dat. Het zag er fleurig uit. Waarom waren de pannenkoeken van 
de hofkok altijd alleen maar gelig-bruingevlekt? De prinses zocht een 
pannenkoekenpan en goot er een dikke laag beslag in. En nu bakken 
maar!  
 

Al snel begon het naar roosjes, tulpjes en madeliefjes te ruiken in de 
keuken. De koningin rook het ook en was benieuwd wie daar zo lekker 
stond te koken. Ze gooide de keukendeur open. Net op dat moment 
gooide de prinses een pannenkoek in de lucht, precies zoals ze de 
hofkok had zien doen. Maar haar pannenkoek bleef een beetje plak-
ken. Een deel van de koek schoot los en kwam precies in het gezicht 
van de koningin. Die zag er nu kleurrijk uit en rook heerlijk. ‘Mmmm’, 
zei de koningin, ‘bloemetjeskoeken’. Nee! riep de prinses dat zijn 
geen bloemetjeskoeken maar pannenkoeken. ‘Wat een rare pannen-
koeken!’, vond de koningin ‘Nee, hoor. Dat zijn echt bloemetjeskoe-
ken.’ ‘Nietes’, zei de prinses. ‘Welles.’ zei de koningin. ‘Nietes!’ 
‘Welles!’ ‘Niet!’ Ze besloten dat het dan maar bloemetjespannenkoe-
ken waren. ‘Zullen we er eentje opeten?’ stelde de koningin voor. Dat 
was een goed plan. Ze pakten twee borden en de bus met poedersui-
ker. 
 

De prinses bakte er nog één. Deze keer lukte het omhoog gooien heel 
goed. De koningin ving hem met een bord op. Ze gingen tegenover 
elkaar aan de keukentafel zitten en schudden zo hard met de poeder-
suiker, dat ze elkaar al snel niet meer konden zien.   
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Al hoestend en proestend wapperden ze de poedersuiker aan de kant. 
Toen ze eindelijk weer wat zagen barsten ze in lachen uit. De koningin 
was helemaal wit! Net als de prinses trouwens. Alleen rond de ogen 
was nog wat huid te zien. De neusgaten zagen eruit als donkere diepe 
holten.  
 

Op de bloemetjespannenkoeken lag bij beiden een bergje poedersui-
ker. Dat duwden ze plat en rolden de pannenkoek op. Met beide han-
den pakten ze de pannenkoek vervolgens op en brachten die naar het 
grote zwarte gat, dat hun mond geworden was.  
 

In de pannenkoek zaten wel wat harde stukjes, maar met poedersui-
ker smaakten ze best lekker! Tot de hofkok binnen kwam, en de hof-
tuinman en de hofboer…’Wie heeft er, uche uche, aan de poedersuiker 
gezeten?’ begon de hofkok. ‘Wie heeft er alle bloementjes geplukt?’ 
vervolgde de hoftuinman. ‘En wie heeft er met zijn vieze handen in de 
melkbus gezeten?’ eindigde de hofboer. 
 

‘Eh, nou, de poedersuiker moest op de panne..’ ‘Bloemetjeskoeken’ 
onderbrak de koningin de prinses. ‘.. op de bloemetjespannenkoeken.’ 
ging de prinses verder. ‘En de bloem en de melk had ik nodig om ze 
te bakken. En ik heb trouwens ook nog eieren gebruikt. Willen jullie 
ook een bloemetjespannenkoek?’ eindigde ze. Het rook er zo fleurig 
en zoet en de mannen waren zo nieuwsgierig dat alles was vergeven 
en ze zich aan tafel zetten voor een bloemetjespannenkoek. De prin-
ses sloeg aan het bakken en de koningin dook de kelder in om twee 
extra bussen poedersuiker te halen.  
 

In een mistige keuken zaten vervolgens 
vijf witte gestalten bloemetjespannenkoe-
ken in zwarte gaten te stoppen. Niemand 
wist meer wie wie was en na vijf bloeme-
tjespannenkoeken en minstens tien poe-
dersuikerbussen zaten er vijf witte ronde 
tonnetjes. De koningin plofte op haar 
zachte hemelbed, de prinses viel in de 
hangmat in de tuin en de hofwerkers 
zochten een plekje in de hooiberg, een 
bloembed en de keukentafel om even te 
slapen. Snel kwamen de hofkabouters al-
les opruimen en toen iedereen weer bijge-
komen was hoefde er alleen nog maar 
nieuwe poedersuiker worden gehaald.  
 

 Hilde Keuning 
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Herinrichtingsplan Delflanddreef   

De door de gemeente georganiseerde inloopavond in de voormalige 
brandweerkazerne op maandagavond 16 november is door ruim vijftig 
wijkbewoners bezocht. Uitsluitend de direct omwonenden van de Delf-
landdreef hadden een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De andere 
wijkbewoners waren geïnformeerd via de Telstar, Telstar-online en 
onze eigen website. 

Belangstellenden konden de 
plannen inzien op drie afzonder-
lijke plekken en vragen stellen 
aan ambtenaren van verkeer, 
projectleiding en groenvoorzie-
ning. De drie informatiepunten 
hadden tot doel de wachttijden 
te bekorten en iedereen de gele-
genheid te geven zich persoon-
lijk uitgebreid te laten informe-
ren. Ook waren onze wijkwet-
houder Nico Oudhof en wijkma-
nager Kees Konings aanwezig. 

Vervolg op pag 23 

Wijkschouw van 15 september 2009 

Hoewel de belangstelling voor de jaarlijkse wijkschouw met onze wijk-
manager Kees Konings zeer gering was, heeft de wijkschouw toch ge-
resulteerd in een aantal afspraken en acties. Zo plant de gemeente 
voor Het Baken medio december vijf treurbeuken. Deze komen in  
plaats van de door de gemeente nogal rigoureus verwijderde beplan-
ting. Diverse wandelpaden zullen worden vrijgemaakt van overhan-
gend groen. De speelplaats aan de Zaan krijgt een schoonmaakbeurt 
en de ondergrond wordt aangevuld met boomschors. Bij Soestburg is 
beplanting in de groenstrook langs het water verwijderd vanwege 
werkzaamheden van Eneco. Op deze plaatsen zal nieuwe beplanting 
aangebracht worden. Bij de Polanen is een zitbank na vernieling ver-
wijderd. In verband met overlast van jongeren volgt nader overleg 
met de gemeente en omwoneneden  van de Seijnenhof over het al 
dan niet terugplaatsen. De openbare verlichting op de parkeerplaats 
Serijnenhof/Soestburg zal worden aangepast door het verplaatsen en 
bijplaatsen van een lantaarnpaal. De gemeente gaat echter niet in op 
het verzoek van enkele bewoners van de Bergse Maas om de bomen 
langs de Verlengde Europalaan te toppen. 
 

Paul van Winden en Marijke de Wit 
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Vervolg van pag 21 

De plannen voor de herinrichting kun je drastisch noemen. De breedte 
van de rijweg wordt ingekort van 7m tot 5 á 5.50m. Dit wordt bereikt 
door groenstroken op sommige gedeelten te verbreden en/of extra 
groenstroken te creëren, maar ook door langsparkeervakken naast de 
rijweg. Bovendien komen er over de gehele lengte van de weg aan 
weerskanten fietsstroken van 1.25m. De gemeente hoopt met de ver-
smalling een daadwerkelijke verlaging van de snelheid te bereiken. De 
maximale snelheid blijft net als nu 30 km, maar deze snelheidslimiet 
wordt vaak overschreden. Tot aanpassing van de snelheid zullen naar 
verwachting ook de toepassing van betonstraatstenen bijdragen. Het 
bestaande asfalt maakt namelijk plaats voor betonstraatstenen in de 
kleur bruin. De fietsstroken in keiformaat, in de kleur rood, lopen door 
in de drempelplateaus. De drempelplateaus komen weer terug op de-
zelfde plaatsen  als voorheen. 
 

De bestaande lichtmasten kunnen ten gevolge van het ontwerp niet 
gehandhaafd worden. Het nieuwe lichtplan ligt vanaf 9 december ter 
inzage op het gemeentekantoor. 
 

Ook al zien de plannen er goed uit, er werd tijdens de inloopavond 
flink gediscussieerd. Bovendien kon men een formulier invullen als 

men opmerkingen of wensen 
had, zoals op de foto te zien is. 

De werkzaamheden starten 1 
maart 2010, zullen ongeveer 
vier maanden in beslag nemen 
en worden uitgevoerd in fasen. 
Men begint vanaf de Schuilen-
burg/Pasgelt (fase 1) en gaat 
vervolgens via Ledenhoef /Ok-
kenburg (fase 2), Hennenburg 

(fase 3), Eikenduinen (fase 4/5), Driehuizen/Achterburg (fase 6) en 
het laatste gedeelte (fase 7) naar de aansluiting op de Oranjelaan. Dit 
betekent dat het verkeer tijdelijk omgeleid zal worden via de wooner-
ven en de Rivierenlaan. 
 

Voor een aantal bewoners is het wellicht belangrijk te weten dat de 
letters op de bestrating bij de entree van de woonerven terugkomen. 
 

 Marijke de Wit  
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Sinterklaas in Koningshof! 

Ondanks zijn overvolle agenda had Sinterklaas toch nog een gaatje 
gevonden om op 5 december langs te gaan bij een aantal leden van 
de bewonersvereniging Koningshof. Vergezeld door twee Meisjespie-
ten is de Sint door onze hele wijk 
getrokken: van de Amer tot aan 
de Zaan, en van de Geerbron tot 
aan de Sion. In de dagen voor- 
en na 5 december was het wer-
kelijk “pietenweer”. De weergo-
den waren Sint & Piet goedge-
zind, want op 5 december was 
het gelukkig droog.  

Alle kinderen waren zeer verrast 
toen Sint en Pieten binnenstap-
ten. De leeftijd van de 
“kinderen” varieerde van 0 tot 
25. De kinderen kwamen niet 
alleen uit Nederland; er zaten 
ook grote kinderen uit Duitsland 
en Rusland bij. Tot onze verras-
sing is de Sint niet alleen de 
Spaanse en Nederlandse taal 
machtig, maar bleek hij ook in 
het Duits en in het Engels goed 
uit de voeten te kunnen!  

Van alle families stond er iets in Sint’s boek. Het viel op dat er alleen 
maar goede dingen in het boek stonden. Blijkbaar zijn er een hoop lie-
ve kinderen in de wijk en hoefde de Sint niemand een beetje “tot de 
orde te roepen”. Na acht bezoekjes te hebben afgelegd vertrokken Sint 
& Pieten moe maar voldaan uit onze wijk. Het was zo’n succes dat we 
over een jaar waarschijnlijk weer de Sint zullen benaderen, in de hoop 
dat hij dan ook weer langskomt! 
 

 Erik de Goede  
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Geef je op als overzetter voor de komende paddentrek!  

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afd. 
Regio Delft zet in de periode tussen half februari en begin april weer 
padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaars-
trek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vere-
niging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar 
worden doodgereden door het (auto)verkeer. Zonder hulp van pad-
denoverzetters sterven ca. 5.000 amfibieën in Delft en Pijnacker elk 
voorjaar een vroegtijdige dood omdat zij tijdens hun trektocht de we-
gen en straten oversteken. 
 

De KNNV zoekt minimaal 200 menen om op verschillende locaties 
deze dieren over te zetten. Ook ouders met kinderen of verenigingen 
zijn welkom. De werkzaamheden houden in: 

• amfibieën die op de weg of straat lopen handmatig overzetten 

• levende en dode dieren tellen en noteren 

• zo nodig informatie geven aan passanten via een folder 
op bepaalde locaties hekken openen en sluiten 
 

De periode en tijden: 
          tussen half februari en begin april (ongeveer vier à vijf weken)  
          één avond per week  

van 19.00 (begin van de schemering) tot 22.00 uur  
Ter ondersteuning ontvangt men: 
          handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie  

folders voor belangstellenden 
Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens 
een afsluitingsbijeenkomst in De Papaver (Korftlaan 6 te Delft), ge-
volgd door een excursie.  
Voor informatie en deelname kan je bellen met:  

  Geert van Poelgeest, 015 - 2610048, 
  afdelingDelfland@knnv.nl. 
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Onderhoudscontracten 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc. 
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet: 
 
 Schoorsteenveger 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met Schoor-
steenveegbedrijf Rowito uit Numansdorp (tel. 0186-681377, tussen 16:30 en 
19:30 uur). 
 
Dit bedrijf is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2009 is € 
19,- voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekosten en 
voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet vaak 
voorkomt, dan zijn de kosten € 13,50. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoor-
ziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven zijn 
ook in 2009 en in 2010 van toepassing zijn, omdat eens in de drie jaar de 
tarieven worden aangepast. 
 
U dient zelf contact op te nemen met dit bedrijf, waarbij u kunt verwijzen 
naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereni-
ging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan Rowito. 
 
Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u con-
tact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie 
in het wijkblad).  
 
Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten 
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een on-
derhoudscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaar-
lijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verholpen. 
Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden, wat altijd gelijk-
tijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening 
gebracht. Voor 2009 zijn de kosten als volgt: 

Prijzen in 2009, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de 

Bewonersvereniging 
Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 75,75 € 86,85 

Onderhoudsbeurt € 39,75 € 53,- 

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel 
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting 
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 7,- bedraagt.  
 
Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 

kijk dan bij onze adverteerders! 
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Vrijwilligers gezocht 

Niet alleen de bewonersvereniging kan de nodige vrijwilligers gebrui-
ken. Dat geldt ook voor Woonzorgcentrum ’t Hofland. Daar wordt een 
thuis geboden aan 65 ouderen, die bij de dagelijkse gang van zaken  
wat extra hulp kunnen gebruiken. Wij besteden veel aandacht aan het 
individuele welzijn van onze bewoners. Zo worden er veel activiteiten 
georganiseerd die aansluiten bij de wensen en interesses van de be-
woners, die vaak al op behoorlijke leeftijd zijn. Een aantal van onze 
bewoners kan zelfstandig deelnemen aan de diverse activiteiten, maar 
anderen kunnen wat extra hulp en aandacht goed gebruiken. Denk 
bijvoorbeeld aan het inschenken van een kopje koffie of een korte 
wandeling naar de markt. Ook worden er regelmatig groepsac-
tiviteiten georganiseerd waarbij we, naast de beroepskracht, de hulp 
van vrijwilligers goed kunnen gebruiken. Vrijwilligers worden niet 
ingezet bij de zorg, maar met hun hulp kunnen er extra individuele en 
groepsactiviteiten worden georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht uw interesse gewekt zijn en heeft u nog wat tijd over neemt u 
dan alstublieft contact op met de vrijwilligerscoördinator Sonja Boer-
man. Samen kunnen we dan bespreken welke mogelijkheid voor u het 
meest geschikt is. Ook wanneer u zich eerst eens wilt oriënteren kunt 
u vrijblijvend contact opnemen. 
 
 Sonja Boerman 
’t Hofland (Oranjelaan 2) 
 tel. 3694840 
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UITLEEN 
 BORG   BORG 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00   HOGEDRUKSLANG € 25,00  

LADDER € 25,00   GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00  

SLEGGER € 15,00   KRUIWAGEN € 15,00  

STEEKWAGEN € 15,00   TAPIJTREINIGER * € 35,00  

BEHANGAFSTOMER € 25,00   BEHANGPLAKTAFEL € 15,00  

ROLSTEIGER € 100,00   KAMERSTIJGER € 25,00  

LIJMKLEMMEN € 15,00   BETONBOORMACHINE ** € 35,00  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00   PLAFONDSTEUNEN € 15,00  

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00   PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00  

OOIEVAAR € 20,00     

* AFNAME ZEEP VERPLICHT   ** BESCHADIGDE BOREN BETALEN  

*** € 2,50 SLIJTAGE     

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de geleende of gehuurde materialen 

Op zaterdag en zondag is de papiercontainer geopend  
van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
Op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer geopend  
van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
Let wel, in het weekeind is de papiercontainer in principe niet voor 
10:00 uur geopend! 

Openingstijden papiercontainer 

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in overleg). 
Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan  
uitsluitend op maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in ons 
magazijn in de parkeergarage onder "Het Baken". Reserveringen kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

MATERIAALBEHEER 

WIJ ZIJN GESLOTEN TOT 4 JANUARI 2010 
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De materiaalbeheer-

ders en de Bewoners-

vereniging  aanvaar-

den geen enkele aan-

sprakelijkheid voor 

het gebruik van de 

geleende materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

GELIEVE CON-
TANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGIN-
GEN VOORBEHOU-

DEN 

U kunt ook via de  

Website bestellen 

www.konningshof.nl 

Klik op materiaalbeheer. 

Ook voor niet leden! 

BARBEQUE € 3,50  

BRANDWEERHUISJES € 5,00  

DOELSCHOPPEN € 10,00  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00  

Dr BIBBER € 5,00  

DRAADLOZE MICROFOON`S € 15,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00  

GELUIDSINSTALLATIE  (met microfoon) € 25,00  

GELUIDSINSTALLATIE  ( met draadloze microfoon`s) € 35,00  

GOLFSPEL € 25,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00  

KAARTSPEL € 7,00  

KAASSPEL € 10,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) € 25,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand € 35,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00  

KINDER RAD van AVONTUUR € 5,00  

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 4,50  

KOP van JUT € 50,00  

KRAMEN € 10,00  

MEGAFOON € 5,50  

ONDERUIT SPEL € 10,00  

PORTOFOON 4 STUKS € 10,00  

RAD van AVONTUUR € 10,00  

RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

RAD van AVONTUUR BOEKJE € 7,50  

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 3,00  

SCHIETKAST               (automatisch) incl 1 BUKS € 30,00  

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

SCHOMMELBOOT € 10,00  

SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

SPIEGELSCHRIJFKAST € 5,00  

PARTYTENT € 20,00  

SPRINGKUSSEN € 100,00  

STATAFELS*** € 4,00  

STELTEN € 5,00  

STOKKENVANGSPEL € 5,00  

TREINTJE € 50,00  

VIER op een RIJ € 10,00  

VISSPEL € 5,00  

VLAGGEN € 5,00  

SUIKERSPIN (incl 100 stokjes en suiker) *** € 50,00  

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

*** GELD NIET VOOR STRAATKORTING  
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